
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
(w tym POLITYKA PLIKÓW COOKIES) 

 
Operator (Biuro) – FAN Szkoła Tenisa i Narciarstwa z siedzibą w Otwocku przy ul. Wesołej  25 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 532-104-92-54. Operator świadczy usługę 
starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego i 
doradztwie - obsługiwaniu zapytań o rezerwację imprez turystycznych za pośrednictwem Serwisu 
Internetowego. 

FAN Szkoła Tenisa i Narciarstwa 
ul. Wesoła 25, 05-400 Otwock 

telefony: 22-779-62-00, 22- 779-62-03 
email: biuro@samfan.pl 

Impreza Turystyczna (Impreza) – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i 
objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli 
program przewiduje zmianę miejsca pobytu. 

Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem 
http://samfan.pl/. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i 
aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki 
internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób 
określony w Polityce Prywatności i Cookies. 

Uczestnik – osoba biorąca udział w imprezie turystycznej. Uczestnikiem może być zarówno 
Użytkownik jak i osoba na rzecz której Użytkownik zawarł Umowę. 

Umowa – umowa- zgłoszenie, której warunki zawarcia regulują zapisy Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa. 

Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego. 

Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji Imprezy, przesłany przez Użytkownika do 
Operatora za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora, formularza 
kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie. 

1. Biuro jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o świadczenie usług turystycznych. 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania 
ww. umów. 

3. Użytkownicy i Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich 
poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co 
do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje 
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. 

4. Biuro przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną, której przedmiotem jest składanie Zamówień poprzez formularz kontaktowy, a 
także w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług 

mailto:biuro@samfan.pl


na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a 
także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i 
wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w 
związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu 
polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na 
otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to 
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników lub 
Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej 
cofnięciem. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, 
towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z 
Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, 
w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz 
podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do 
prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli 
długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów 
podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Biuro 
działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkowników lub Uczestników 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu 
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz 
numer telefonu. 

9. Użytkowników i Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania 
podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza dane osobowe: 
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn 
związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 
- na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym 
przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. 

10. Biuro wykorzystuje w Serwisie Internetowym pliki cookies.  

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
Wstęp 

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych 
osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, 
służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez FAN 
Szkoła Tenisa i Narciarstwa z siedzibą w Otwocku przy ul. Wesołej 25. 

 
Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie 
tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące 
swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery 



telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą 
ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek 
organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego 
upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy 
obowiązującego prawa. 

I. Definicje 

1. Administrator - oznacza FAN Szkoła Tenisa i Narciarstwa z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. 
Wesoła 25, NIP: 5321049254, REGON: 010807580 który świadczony usługi drogą elektroniczną 
oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 
internetowych Serwisu. 

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za 
pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis 
internetowy, działający w domenie samfam.pl. 

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje 
dostęp do Serwisu. 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa 
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o 
świadczenie usług drogą elektroniczną. 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W 
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów 
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają 
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis 
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 
Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie 
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies 
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego 
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza 
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 



1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z 
Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

2. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; 
3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika; 
4. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam 

dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych; 
5. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania 

sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu. 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może 
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronie internetowej Serwisu. 

 


